Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume/prenume:
Telefon:
E-mail
Naționalitate:
Sex:

RUS Luminița
lrus@uoradea.ro lrus.fse@gmail.com
Română
Feminin

ACTIVITĂȚI DIDACTICE –
CARIERA UNIVERSITARĂ

Febr. 2017 – prezent

Lector universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Departament de FinanțeContabilitate, Oradea, jud. Bihor, www.uoradea.ro
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
▪ Activități didactice de curs și/sau seminar la disciplinele „Contabilitate financiară II”,
„Contabilitate financiară aprofundată”, „Contabilitatea instituțiilor publice”, „Contabilitate și
gestiune fiscală”, „Elaborarea și întocmirea situațiilor financiare”
▪ Participare la conferințe și simpozioane
▪ Activități de cercetare concretizate în publicarea de articole și lucrări științifice
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ universitar

Febr. 2016 – Febr. 2017

Asistent universitar
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Departament de FinanțeContabilitate, Oradea, jud. Bihor, www.uoradea.ro
Principalele activităţi şi responsabilităţi:
▪ Activități didactice de seminar la disciplinele „Contabilitate financiară”, „Contabilitate
financiară II”, „Practica întocmirii situaţiilor financiare”, „Contabilitatea instituțiilor publice”,
„Simulări și proiecte de contabilitate”, „Prețuri și concurență”
▪ Participare la conferințe și simpozioane
▪ Activități de cercetare concretizate în publicarea de articole și lucrări științifice
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ universitar

2010 – febr. 2016

Asistent universitar asociat
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Departament de FinanțeContabilitate, Oradea www.uoradea.ro
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: Activități didactice de seminar la disciplinele
„Contabilitate financiară”, „Practica întocmirii situaţiilor financiare”, „Contabilitatea
instituțiilor publice”, „Contabilitate consolidată” și „Simulări și proiecte financiar – bancare”
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ universitar

2008 - 2010

Preparator universitar asociat
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Departament de FinanțeContabilitate, Oradea, www.uoradea.ro
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: Activități didactice de seminar la disciplinele
„Bazele contabilității” și „Contabilitate financiară”
Tipul sau sectorul de activitate Educație, Învățământ universitar
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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

2018 - prezent

Lector formator
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
· Principalele activităţi şi responsabilităţi: Cursuri de pregătire teoretică și practică a
stagiarilor la disciplina Contabilitatea altor tipuri de entități
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate şi audit financiar

2010 - prezent

Expert contabil
Cabinet individual de expertiză contabilă RUS Luminița Oradea
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: Administrare cabinet și Servicii contabile: Ținerea
contabilității, Întocmirea situațiilor financiare, Examinarea situațiilor financiare, Servicii
cenzorat
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate şi audit financiar

1996 - 2009

Contabil autorizat
Cabinet individual de contabilitate RUS Luminita Oradea
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: Administrare cabinet și Sercivii contabile: Ținerea
evidenței contabile, Întocmirea situațiilor financiare
Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de contabilitate şi audit financiar

1994 - 1998

Contabil șef
Palmira Prodimpex SRL Oradea
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonarea compartimentului financiar-contabil,
întocmirea situaţiilor financiare, prezentarea informaţiilor contabile în vederea luării
deciziilor
Tipul sau sectorul de activitate Comerţ cu ridicata al produselor alimentare şi nealimentare

1991 - 1994

Contabil
Intreprinderea cooperatistă și prestări servicii IPRODCOOP Oradea
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: evidență contabilă sintetică și analitică
Tipul sau sectorul de activitate CENTROCOOP (Cooperaţia de consum) - Producţie şi
prestări servicii

1986 - 1991

Primitor - distribuitor
UJECOOP BIHOR – SPPS nr. 2 Oradea
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi: evidență contabilă sintetică și analitică a bunurilor
de natura stocurilor
Tipul sau sectorul de activitate CENTROCOOP (Cooperaţia de consum) - Producţie şi
prestări servicii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2011 - 2015

Doctor în domeniul Contabilitate
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Școala doctorală de Contabilitate,
www.uab.ro
▪ Elaborarea tezei de doctorat cu titlul : ”Extinderea utilității modelelor de contabilitate în
măsurarea performanței economico-financiare la entitățile economice” printr-o muncă de
cercetare continuă și Studiul disciplinelor: Abordări epistemiologice în Audit – Concepte și
practici, Epistemologia și metodologia cercetării științifice economice, Tehnici de analiză
economico-financiară.
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2011

Certificat de absolvire a Programului de instruire și perfecționare a personalului
implicat în programele ID/IFR
Univestitatea din Oradea – Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu
Fecvență Redusa (DIDIFR), jud. Bihor, www.uoradea.ro
▪ Am acumulat competențe în proiectarea și elaborarea materialelor de studiu în tehnologia
ID/IFR, organizarea activităților disciplie, gestionarea temelor de control, realizarea SSI,
implementarea cursului și temelor de control on-line pe platforma eLearning

2010 - 2011

Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
nivel II
Univestitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului
didactic, jud. Bihor, www.uoradea.ro
▪ Am acumulat competențe psihopedagogice, consiliere, management al organizației
școlare și competențe didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar

2010 - 2011

Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
nivel I
Univestitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului
didactic, jud. Bihor, www.uoradea.ro
▪ Am acumulat competențe pedagogice (teoria și metodologia curriculumului, a instruirii și a
evaluării), didactica specialității, instruire asistată de calculator și practică pedagogică în
învățământul preuniversitar obligatoriu

2009 - 2011

Master în domeniul Contabilitate – program de studii Contabilitatea, auditul și
gestiunea afacerilor
Univestitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, jud. Bihor, www.uoradea.ro
Am acumulat competențe în:
▪ Cunoașterea aprofundată, înțelegerea și aplicarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, a reglementărilor din domeniul fiscal și a Standardelor
Internaționale de Raportare Financiară
▪ Elaborarea, analiza și dezvoltarea de strategii și politici contabile la nivelul
entităților economice
▪ Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de Audit
▪ Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității contabile în entitatea
economică

2008 - 2010

Master în domeniul Economie și afaceri internaționale – program de studii Relații
economice europene
Univestitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, jud. Bihor, www.uoradea.ro
Am acumulat competențe în:
▪ Elaborarea de sinteze operaționale, rapoarte și studii complexe necesare
conducerii unei afaceri internaționale
▪ Evaluarea și diagnosticarea mediului economic și social european pe baza
datelor și informațiilor privind comportamentul economic
▪ Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea principiilor de bază în comerțul internațional

2005 - 2008

Licențiat în științe economice – domeniul Contabilitate – program de studii
Contabilitate și informatică de gestiune
Univestitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, jud. Bihor, www.uoradea.ro
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Am acumulat competențe în:
▪ Organizarea și exercitarea de sarcini specifice controlului și auditului intern
▪ Întocmirea, prezentarea și analiza situațiilor financiare consolidate
▪ Contabilitatea operațiilor de fuziune, divizare, lichidare, grupări și achiziții de
întreprinderi
▪ Organizarea și exploatarea sistemelor informatice de gestiune
▪ Elaborarea, prezentarea și analiza situațiilor financiare pentru instituții publice și de
credit
1982 - 1986

Diplomă de bacalaureat
Liceul Economic și de Drept Administrativ Oradea, jud. Bihor
▪ Profil absolvit: Contabilitate – Comerț

Experiență în proiecte finanțate din fonduri nerambursabile
2020 – 2021

Expert consilier pentru studenții programului de studii CIG, anul I, IF
Proiect nr. 357/SGU/SS/10.09.2020 privind Învățământul Secundar (ROSE) Subproiect: Sprijin acordat studenților la
Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea Acronim Student support Schema de Granturi pentru
universități SGU-SS – perioada de derulare 10.09.2020 – 09.09.2022 (24 luni)

2019 - 2020

Expert în științe economice
Proiectul transfrontalier ROHU 217 CIFIDE, avand titlul Institutional cooperation in research activities for specialists,
training and usage of computational intelligence for fundamenting companies financial decisions, finantat prin
programul de cooperare transfrontaliera Romania-Ungaria 2014-2020, cu perioada de derulare 01.12.201831.07.2020, valoarea totală a proiectului 217.867 euro, din care partea Partenerului lider român e 146.405 euro

2017 – 2020

Asistent proiect
Proiect nr. 58/SGU//NC/24.11.2017 privind Învățământul Secundar (ROSE) Subproiect: Combaterea abandonului
școlar la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea Acronim Stay in school Schema de Granturi
pentru universități SGNU – perioada de derulare 01.12.2017 – 30.11.2020 (36 luni)

Participare la Comisii de finalizare a studiilor :
2020 - prezent - Secretar în 4 Comisii de disertaţie – specializarea Contabilitatea, Auditul și Gestiunea
Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea
2016-2019 - Secretar în 8 Comisii de licenţă – specializarea Contabilitate și Informatică de gestiune, Facultatea
de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Limba engleză

B1

B2

B1

B1

B2

Limba franceză

B1

B2

A2

A2

A2

Discurs oral

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe și abilități sociale

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe informatice

Alte competenţe și aptitudini

Permis de conducere

▪ Comunicare
▪ Spirit de echipă
▪ Integrare rapidă în colectivitate
▪ Perseverență și tenacitate
▪ Meticulozitate în realizarea atribuțiilor
▪ Coordonare și conducere activități profesionale în domeniul financiar - contabil
▪ Flexibilitate și adaptabilitate în exercitarea activităților
▪ Creativitate
▪ Abilități administrative și de secretariat
▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ Operare programe de contabilitate (Summa, Saga, Prolog, conQuest-2U)
▪ Dinamism
▪ Implicare în vederea atingerii obiectivelor
▪ Aptitudini didactice
▪ Capacitatea de a lucra în condiții de stres

▪ Permis Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Organisme profesionale

Cărți

Îndrumare
Lucrări științifice

Membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)
din anul 1996
Autor: 1
Capitole în cărți: 4, din care 2 publicate în edituri internaționale
Coautor: 1
17 lucrări publicate în reviste BDI și lucrări ale unor conferințe internaționale

Alte informații: se furnizează la cerere.
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